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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă
Nr. 13, data emiterii: 09.09.2013

1. Date privind dosarul: nr. dosar 4203/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Barbu Adela.
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244.
3. Debitor: SC Agromec Simian SA, cod de identificare fiscală 1610260, sediul social în comuna Şimian, jud.
Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/223/1991.
4. Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, nr. înregistrare RFO II -
0213, sediul social Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, nr. de ordine în tabloul practicienilor
în insolvenţă 272, Tel/Fax 0252/328293, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Motoi
Gogu.
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Agromec Simian SA, conform
sentinţei nr. 179/2013 din şedinţa publică din data de 13.05.2013, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia Secţia a
II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 4203/101/2013, reprezentată legal prin Motoi Gogu în
temeiul art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei comunică raportul privind descrierea modului de
îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate
din fondurile existente în averea debitoarei în condiţiile art. 21 din Legea privind procedura insolvenţei, astfel întocmit,
în anexă, în număr de 4 (patru) file.
6. Număr de exemplare depuse: depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.

Raport privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate cu
administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitoarei în condiţiile

art. 21 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC Agromec Simian SA
Număr dosar: 4203/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Judecător-sindic Barbu Adela
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL
Debitor: SC Agromec Simian SA
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
S-a publicat în BPI nr. 11634/04.07.2013, raportul lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi
justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 1 din Legea 85/2006, nr. 6/01.07.2013.
În data de 03.07.2013, administratorul judiciar a depus la grefa Tribunalului Mehedinţi, tabelul preliminar rectificat I al
creanţelor împotriva debitorului SC Agromec Simian SA şi l-a transmis prin e-mail creditorului SC Autoutil SRL, în
data de 04.07.2013. De asemenea, tabelul preliminar rectificat I al creanţelor nr. 7/03.07.2013, a fost publicat în BPI nr.
12166/15.07.2013. Având în vedere faptul că au intervenit unele modificări în tabelul de creanţe, administratorul
judiciar a procedat la întocmirea tabelului preliminar rectificat II al creanţelor, care a fost depus la grefa Tribunalului
Mehedinţi în data de 05.07.2013 şi publicat în BPI nr. 12286/17.07.2013.
În data de 05.07.2013, ora 1100 s-a ţinut şedinţa Adunării creditorilor, având la ordinea de zi:
„- prezentarea rapoartelor întocmite de administratorul judiciar în condiţiile art. 54 şi art. 59 din Legea 85/2006;
- alegerea Comitetului creditorilor debitoarei SC Agromec Simian SA în conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (4) din
Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei;
- confirmarea lichidatorului judiciar desemnat de judecătorul sindic prin sentinţa din şedinţa publică din data de
13.05.2013, în baza art. 19 alin. (2) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, teza ultimă;
- stabilirea remuneraţiei administratorului judiciar în raport de complexitatea dosarului de insolvenţă a debitorului SC
Agromec Simian SA”.
La data şi ora stabilite pentru ţinerea şedinţei, s-au prezentat reprezentanţii creditorilor BRD Groupe Societe Generale,
D.G.F.P. Mehedinţi şi Banca Transilvania, iar creditorii SC Autoutil SRL şi Geyer & Buchegger Leasing GmbH au
trimis puncte de vedere scrise, care au hotărât următoarele:
„1. Ia act de rapoartele întocmite de administratorul judiciar în condiţiile art. 54 şi 59 din Legea 85/2006 privind
procedura insolvenţei, cu un procent de 68,69420% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un
procent de 77,61424% din totalul creditorilor prezenţi sau cei care au transmis un punct de vedere scris.
2. Cu un procent de 68,69420% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv un procent de 77,61424% din
totalul creditorilor prezenţi sau cei care au transmis un punct de vedere scris, hotărăşte constituirea unui Comitet cu
următoarea componenţă: BRD Groupe Societe Generale în calitate de preşedinte al Comitetului, Banca Transilvania şi
SC Autoutil SRL în calitate de membri.
3. Confirmă definitiv administratorul judiciar Yna Consulting SPRL desemnat de judecătorul sindic prin sentinţa din
şedinţa publică din data de 13.05.2013, cu un procent de 88,50721 din totalul creanţelor înscrise la masa credală,
respectiv cu un procent de 100,0000% din totalul creditorilor prezenţi sau cei care au transmis un punct de vedere în
scris.
4. Stabileşte remuneraţia administratorului judiciar al debitorului SC Agromec Simian SA, cu un procent de 82,36682%
din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un procent de 93,062271% din totalul creditorilor prezenţi
sau cei care au transmis un punct de vedere în scris, astfel:
- pentru perioada de observaţie un onorariu fix lunar de 2.000,00 le exclusiv TVA;
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- pentru perioada de reorganizare judiciară un onorariu fix lunar de 2.000,00 lei exclusiv TVA, precum şi un onorariu de
succes în procent de 5% exclusiv TVA, din totalul sumelor distribuite creditorilor indiferent de modalitatea de
recuperare.”
De asemenea, în data de 05.07.2013, ora 1145 a avut loc şedinţa Comitetului creditorilor, cu ordinea de zi:
„- Desemnarea Preşedintelui Comitetului creditorilor;
- Negocierea condiţiilor numirii administratorului judiciar al debitoarei SC Agromec Simian SA şi formularea
recomandării către Adunarea Creditorilor a acestei numiri”. La şedinţa Comitetului creditorilor, s-au prezenta creditorii
BRD Groupe Societe Generale, Banca Transilvania şi SC Autoutil SRL, care au hotărât următoarele:
1. BRD Groupe Societe Generale este desemnat Preşedintele Comitetului creditorilor debitorului SC Agromec Simian
SA;
2. Recomandă Adunării Creditorilor debitoarei SC Agromec Simian SA confirmarea definitivă ca administrator judiciar
al debitoarei SC Agromec Simian SA a practicianului în insolvenţă Yna Consulting SPRL precum şi stabilirea retribuţiei
acestuia după cum urmează:
- pentru perioada de observaţie un onorariu fix lunar de 2.000,00 le exclusiv TVA;
- pentru perioada de reorganizare judiciară un onorariu fix lunar de 2.000,00 lei exclusiv TVA, precum şi un onorariu de
succes în procent de 5% exclusiv TVA, din totalul sumelor distribuite creditorilor indiferent de modalitatea de
recuperare.”
Procesele verbale întocmite cu ocazia convocării Adunării creditorilor şi a Comitetului creditorilor pentru debitorul SC
Agromec Simian SA, au fost transmise prin e-mail creditorului SC Autoutil SRL, în data de 05.07.2013.
Hotărârea Adunării creditorilor nr. 11/05.07.2013 a fost publicată în BPI nr. 12270/17.07.2013. Procesele verbale
întocmite cu ocazia convocării Adunării creditorilor şi a Comitetului creditorilor au fost depuse la grefa Tribunalului
Mehedinţi la data de 08.07.2013, împreună cu punctele de vedere scrise transmise de creditorii SC Autoutil SRL şi
Geyer & Buchegger Leasing Gmbh, precum şi raportul administratorului judiciar privind propunerea de continuare a
perioadei de observaţie din perioada generală a debitorului SC Agromec Simian SA întocmit în condiţiile art. 54 din
Legea 85/2006.
Cu adresa nr. 709/15.07.2013, administratorul judiciar i-a solicitat administratorul special al debitorului SC Agromec
prezentarea unor documente contabile, astfel: „În aplicarea dispoziţiilor art. 20 din Legea 85/2006 privind procedura
insolvenţei, vă solicităm ca până la 10 ale lunii următoare pentru luna precedentă, să ne comunicaţi:
- situaţia operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate de societate în luna precedentă;
- situaţia detaliată privind cheltuielile şi veniturile înregistrate de societate în luna precedentă;
- situaţia clienţilor neîncasaţi aflaţi în sold la sfârşitul fiecărei luni şi demersurile întreprinse pentru încasarea acestora;
- situaţia furnizorilor reprezentând cheltuieli de procedură neachitate până la sfârşitul lunii precedente, în sensul celor
prevăzute de art. 64 alin. 6 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei;
- situaţia detaliată a obligaţiilor datorate Bugetului Consolidat al Statului înregistrate în contabilitatea societăţii şi
neachitate până la sfârşitul lunii precedente;
- situaţia contractelor încheiate de societatea debitoare, anterioare deschiderii procedurii, în curs de derulare. Situaţia va
conţine următoarele informaţii: număr curent, data, felul contractului (contracte directe sau subantrepriză), valoarea
contractului, stadiul contractului, termenul de finalizare al contractului, întârzieri (dacă este în termen sau există
întârzieri în derularea lui);
- prezentarea informaţiilor necesare în vederea formulării şi susţinerii acţiunilor în pretenţii pentru încasarea creanţelor
debitorului insolvent;
- prezentarea situaţiei a tuturor actelor, operaţiunilor şi plăţilor care depăşesc condiţiile de desfăşurare a activităţilor
curente, în vederea supunerii confirmării acestora de către judecătorul-sindic;
- situaţia tuturor tranzacţiilor, descărcării de datorii, descărcării fidejusorilor sau renunţarea la garanţii reale în vederea
supunerii confirmării judecătorului-sindic;
- situaţia actelor, operaţiunilor şi plăţilor care depăşesc condiţiile menţionate la alin. 1 al art. 49 din Legea 85/2006
privind procedura insolvenţei, efectuate de la data deschiderii procedurii de insolvenţă până la sfârşitul lunii precedente.
De asemenea, vă solicităm să se procedeze întocmai dispoziţiilor art. 64 alin. 6, în sensul plăţii creanţelor născute după
data deschiderii procedurii, conform documentelor din care acestea rezultă, în ordinea cronologică a înregistrării în
contabilitate.”
Cu adresa nr. 710/15.07.2013, administratorul judiciar i-a solicitat administratorul special al debitorului SC Agromec să
administreze activitatea debitoarei conform Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, astfel: „În temeiul
atribuţiunilor conferite de dispoziţiile art. 20 alin. (1) lit. e din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, vă
solicităm următoarele:
SC Agromec Simian SA, cod de identificare fiscală 1610260, sediul social în comuna Şimian, jud. Mehedinţi, număr de
ordine în registrul comerţului J25/223/1991, se află în procedura generală de insolvenţă în care debitoarei i s-a permis să
îşi administreze activitatea.
În calitatea de administrator special vă solicităm să îndepliniţi întocmai atribuţiunile ce vă revin în conformitate cu
dispoziţiile art. 3 pct. 26-30 şi art. 18 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, astfel:
- să gestionaţi în mod corespunzător patrimoniul debitoarei aşa cum a fost el preluat de la administratorii statutari la data
desemnării dumneavoastră în calitate de administrator special;
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- să administraţi activitatea debitoarei în mod eficient şi aceasta să nu înregistreze pierderi sub sancţiunea prevăzută de
lege;
- să vă exprimaţi intenţia de a propune în numele debitoarei un plan de reorganizare, potrivit art. 28 alin. (1) lit. h
coroborat cu art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;
- să participaţi în calitate de reprezentant al debitoarei, la judecarea acţiunilor prevăzute la art. 79 şi 80 din Legea nr.
85/2006 privind procedura insolvenţei;
- să formulaţi contestaţii în cadrul procedurii reglementate de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;
- să propuneţi un plan de reorganizare în condiţiile art. 94 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;
De asemenea, vă rugăm a avea în vedere dispoziţiile art. 46 şi art. 49 din Legea nr. 85/2006 privind procedura
insolvenţei respectiv: după data deschiderii procedurii de insolvenţă, toate actele, operaţiunile şi plăţile efectuate de
debitor ulterior deschiderii procedurii sunt nule, cu excepţia celor aferente operaţiunilor curente sau cele aprobate de
judecătorul sindic;
Astfel, potrivit art. 3 pct. 14 din Legea nr. 85/2006, activităţile curente reprezintă acele fapte de comerţ şi operaţiuni
financiare propuse a fi efectuate de debitor în perioada de observaţie, în cursul normal al comerţului său, cum ar fi:
a) continuarea activităţilor contractate, conform obiectului de activitate;
b) efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi aferente acestora;
c) asigurarea finanţării capitalului de lucru în limite curente;
- să întocmiţi, să păstraţi şi să depuneţi la dosarul cauzei lunar o listă cuprinzând toate încasările, plăţile şi compensările
efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii şi valorii acestora şi a datelor de identificare a
cocontractanţilor;
- să supuneţi spre autorizare, în exercitare atribuţiunilor de supraveghere a administratorului judiciar, toate actele,
operaţiunile şi plăţile care depăşesc condiţiile activităţii curente;
- să formulaţi o cerere cu privire la autorizarea acestor operaţiuni (operaţiuni care depăşesc activitatea curentă) către
administratorul judiciar în vederea convocării de către acesta, în termen de maxim 5 zile de la primirea acesteia a
Comitetului creditorilor, în vederea aprobării;
- în cazul propunerilor de înstrăinare a bunurilor din averea debitorului grevate de garanţii, se va ţine seama de
prevederile art. 39 referitoare la acordarea unei protecţii corespunzătoare creanţei garantate;
Dacă nu sunt respectate condiţiile legale conform celor menţionate mai sus, legiuitorul a stabilit prin art. 46 din Legea nr
. 85/2006 că în afară de cazurile prevăzute la art. 49 sau de cele autorizate de judecătorul-sindic, toate actele,
operaţiunile şi plăţile efectuate de debitor ulterior deschiderii procedurii sunt nule.”
De asemenea, administratorul judiciar i-a solicitat dl Firu Daniel, administratorul special al debitorului SC Agromec
Simian SA, cu adresa nr. 747/15.07.2013, următoarele:
„Vă rugăm să ne prezentaţi, în termen de 5 (cinci) zile de la primirea prezentei, documentele prin care înţelegeţi să
dovediţi încasarea contravalorii următoarelor facturi:
- fact. nr. 345/09.08.2012 emisă către Bogatieru Constantin în valoare de 8.556,00 lei;
- fact. nr. 346/22.08.2012 emisă către Galea Veronica în valoare de 2.604,00 lei;
- fact. nr. 401/30.08.2012 emisă către SC Gilvircons SRL în valoare de 183.520,00 lei;
- fact. nr. 348/04.09.2012 emisă către Grecu Cristian în valoare de 20.460,00 lei;
- fact. nr. 353/09.10.2012 emisă către Condescu Gabriel în valoare de 3.633,00 lei.
De asemenea, vă rugăm să ne comunicaţi componenţa rulajului debitor al contului 6588 „Alte venituri din exploatare“,
înregistrat în luna decembrie 2012.”
Precizăm că până la data întocmirii prezentului raport, administratorul special nu a prezentat documentele solicitate în
adresele de mai sus, cu toate că a semnat de primire în data de 15.07.2013.
Cu adresa nr. 751/15.07.2013, administratorul judiciar a depus la grefa Tribunalului Mehedinţi, tabelul definitiv al
creanţelor precum şi situaţia privind valoarea garanţiilor şi repartizarea pe creditori potrivit art. 41 alin. 2 din Legea
85/2006 privind procedura insolvenţei. De asemenea, tabelul definitiv al creanţelor precum şi situaţia privind valoarea
garanţiilor şi repartizarea pe creditori potrivit art. 41 alin. 2 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, au fost
transmise prin e-mail creditorilor Banca Transilvania, BRD Groupe Societe Generale şi SC Autoutil SRL în data de
15.07.2013, precum şi administratorului special care a semnat de primire în data de 18.07.2013.
În data de 23.07.2013, administratorul special a semnat de primire că a luat la cunoştinţă de contul unic de insolvenţă
deschis pe numele debitoarei SC Agromec Simian SA.
În data de 05.08.2013, administratorul judiciar a transmis prin e-mail creditorului Banca Transilvania, Valoarea
garanţiilor şi repartizarea pe creditori pentru debitorul SC Agromec Simian SA, evaluare întocmită de inginer evaluator
Victor Mihail Cugut la data de 12.08.2013.
După întocmirea planului de reorganizare al debitorului SC Agromec Simian SA, în data de 14.08.2013, acesta a fost
transmis la Tribunalul Mehedinţi prin curierat rapid, pentru care s-a plătit suma de 12,40 lei, iar în data de 21.08.2013 a
fost depus la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, cu chitanţa nr. A1007554/21.08.2013 în
valoare de 176,00 lei.
S-a întocmit Anunţul privind planul de reorganizare nr. 12/21.08.2013 care a fost publicat în BPI nr. 14051/28.08.2013
şi prin care s-a convocat Adunarea creditorilor la data de 20.09.2013, ora 1400, având la ordinea de zi: „exprimarea
votului asupra planului de reorganizare propus de către debitorul SC Agromec Simian SA, prin administratorul special”
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În data de 23.08.2013, administratorul judiciar a transmis creditorilor prin e-mail, planul de reorganizare propus de
debitorul SC Agromec Simian SA, prin administratorul special, precum şi anunţul privind planul de reorganizare.
Având în vedere faptul că au intervenit modificări în planul de reorganizare, în data de 27.08.2013, administratorul
special a depus la grefa Tribunalului Mehedinţi precum şi la administratorul judiciar, anexele rectificative referitoare la
bugetul de venituri şi cheltuieli şi graficul de plăţi din cuprinsul planului de reorganizare.
În data de 05.09.2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară a trimis prin fax administratorului judiciar o adresă prin
care a solicitat stadiul actual al procedurii privind debitorul SC Agromec Simian SA, iar acesta a transmis informaţiile
solicitate prin adresa nr. 808/05.09.2013.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii.
Termen procedural: 09.09.2013.

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu


